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 با رویکرد مدیریتی شهر مشهدکالن وتوسعه مذهبی در رشد -توریسم  فرهنگی ارزیابی نقش
 

 ور ،استادیار شهرسازی دانشگاه بجنورداصغر پیلهعلی

 چکیده

دهد و به آنها کمک های متفاوت به یکدیگر پیوند میای است که افراد را با مذاهب و فرهنگگردشگری وسیله

 های سیاسی و اجتماعى، بهتر درک کنند. از نظر سازمان جهانی جهانگردىبا وجود تنشکند تا همدیگر را می

(WTO)های سفر شناخته شده است.یکی از انواع گردشگرى، ترین انگیزه، مذهب به عنوان یکی از اصلی

 نظران صنعت گردشگری بر این باورند که به لحاظ موقعیت فرهنگی ـ مذهبیگردشگری مذهبی است. صاحب

محیطهای شهری به   خاص ایران در میان کشورهای دیگر، گردشگری مذهبی  نقش مهمی در رشد و توسعه

شهرهای مذهبی ایران مثل کالنشهر مشهد داشته است. کالنشهر مذهبی مشهد یکی از کانونهای مهم  ویژه

 21، ساالنه  بیش از مذهبی در جهان اسالم است که به دلیل وجود مرقد هشتمین امام شیعیان جهان -فرهنگی

میلیون زائر ایرانی و غیر ایرانی از آن دیدن می کنند. از قرن هشتم میالدی مشهد کانون همگرایی میلیونها 

مسلمان و زائر از خاور میانه ،شرق چین،آسیای میانه و آفریقا و... تاکنون بوده است.رشد و توسعه 

مذهبی بوده  که بعد از  -ر بر اثر نقش فرهنگیشهری)اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و کالبدی(مشهد بیشت

شناخته شده  از سوی مرکز جهانی متروپلیس دومین کالن شهر مذهبی جهان شهرمکه در عربستان سعودی

مذهبی را در رشد و توسعه شهری مشهد  -توصیفی نقش توریسم  فرهنگی –است.این مقاله به شیوه تحلیلی 

حلیل کرده است. نتایج این مقاله بیانگر رشد شهری و اهمیت کالنشهر بررسی واثرات آن را بر محیط شهری ت

مذهبی مشهد متاثر از فرهنگ و مذهب بویژه در چند دهه اخیر بوده  و آن را به دومین کالنشهر ایران ارتقا 

 در محیط شهری آن است. یروندهای موجود در رشد و توسعه مشهد بیانگرناپایدارداده است.

 مشهد  میراث فرهنگی،شهر مذهبی،مذهبی، کالن  -ریسم  فرهنگیتو کلمات کلیدی:

 

  

 مقدمه  .2
گرایش به شناخت و آگاهی از پدیده ها از خصایص اصلی و نهفته در فطرت انسان است.ظهور این خصیصه ها در بسیاری    

ه نیاز فطری انسان بوده که از رفتارها مانند سیر و سفر،تحرک و ... قابل مشاهده است. به عبارت دیگر گردشگری پاسخی ب

گردشگری فرهنگی  ،فعالیتی فرهنگی محسوب می شود. یکی از انواع گردشگری که امروزه بسیار رونق یافته
است.گردشگری فرهنگی ، بخش مهمی از تقاضای جهانی گردشگری است که طبق آمار سازمان جهانی گردشگری 

(WTO) 73  گردشگری در حال افزایش است. هنگی انجام می شود و هموارهگردشگران بین المللی با انگیزه فردرصد
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مذهبی نیز به عنوان بخشی از گردشگری فرهنگی ریشه در فرهنگ دینی یعنی مجموعه ای از اعتقادات و باورهای دینی و 

 مذهبی دارد.

 
 

 

ری ( می باشد.گردشگMULTIFUNCTIONALو گردشگران مذهبی با اهداف چند منظوره )که شامل زائران 

فرهنگی بطور عام و گردشگری مذهبی بطور خاص موجب تغییرات ساختاری و کارکردی در محیط های انسانی ساخته 
اساسی داشته اند.در نتیجه نقش  شده است.این تغییرات در پیدایش چشم اندازهای فرهنگی مانند شهر و ایجاد تمرکز نقش

مقدس  ردشگری و بازدید از معابد و در دوران معاصر زیارت از اماکنو کارکرد شهر نیز تغییر کرده است.در ایران باستان گ

در رشد توسعه اجتماعی ،اقتصادی ، فرهنگی وکالبدی نقش داشته ه که پدیده و مکان مقدس شد اینموجب اهمیت یابی 

-هنگیدر نتیجه گردشگری فر بدلیل شهادت و دفن هشتمین امام شیعیان جهان در آن و است.کالنشهر مذهبی مشهد
.یعنی کارکردها و است کارکردی را تجربه کرده و در حال حاضر دومین کالنشهر ایران –مذهبی ، تحوالت ساختاری 

 مذهب و میراث فرهنگی(این کالنشهر برخاسته از  کالبدیاعی و فرهنگی(و مادی )اقتصادی و مساختارهای معنوی )اجت

جاذبه گردشگری در تمام جهان اسالم و ایران شده است.این مقاله با است.بنابراین مشهد بعنوان یک میراث فرهنگی کانون 
مذهبی و  –روند رشد و توسعه محیط کالنشهر مذهبی مشهد را در قالب گردشگری فرهنگی  یروش تحقیق توصیفی،تحلیل

 گردشگری میراث فرهنگی با رویکرد اکولوژیک مورد توجه قرار داده است.

 

  گردشگری میراث فرهنگی  .1
 

میراث فرهنگ جاذبه اصلی گردشگری است.در جریان گردشگری فرهنگی ، جنبه های معنوی فرهنگ بومی بعنوان    
اساسی است که به شدت دارای اهمیت اقتصادی بوده و اطالعات آن به صورت مشاهده منتقل می  شاخصهایفرهنگی از 

دهای گردشگری فرهنگی شامل عادات محلی میراث فرهنگی ، به عنوان هدف اصلی در بازدی (.0731 ،شود)بونی فیس

معنوی و تبلور عینی ادیان در چارچوب مناسک و مکانهای مقدس است. از -،کسب ها ،معماری ، موسیقی،ارزشهای دینی
این رو میراث فرهنگی،حافظه جمعی یک ملت بوده که در مناطق مختلف فرهنگی،در قالب پدیده ها،مکانها و رویدادها قابل 

 وگردشگری میراث فرهنگی معنوی می تواند گردشگری –ازدید است.بنابراین این پدیده ها و مکانهای فرهنگی مشاهده و ب

 :گیردبررسی قرار می تواند موردفرهنگی دو محور میراث در گردشگری را تقویت نماید.

ی یک جامعه مورد نظر میراث فرهنگی یک مقصد است و بیشتر در این دیدگاه بعد تاریخ محور اول گردشگری مرتبط با 
 دهد.محور دوم گردشگری فرهنگی موضوع زمان حال و فرهنگ جاری یک مقصد را مدنظر قرار می .است

فرهنگی نوعی از گردشگری است که گردشگر را به فراگیری، آموزش، کسب تجربه درباره میراث در حقیقت گردشگری 

دارد و در واقع تجربه های جامعه خود و دیگران وامیها و انگیزهفرهنگ حال و گذشته جامعه مقصد و مقایسه آن با داشته
و عموما برخی آثار مثبت زیر را به دنبال  گیردقرار می توجه و بازدیدو محیط مورد  میراث فرهنگی، کیفی میان گردشگر

 دارد:

 فرهنگی گمشدهمیراث  دوباره کشف کردن و اهمیت یافتن امتیازات -0

ه آگاهی های منطقه ای در بعد فضایی و هویت فرهنگی و توسعه فرایند یک احساس خوب مکان تشخیص و توسع-2
  و میراث گرانبها تعلق به یک فرهنگم

 در حوزه میراث فرهنگی ایجاد زیر بنای های اقتصادی در یک دوره بلند مدت-7

 افزایش اشتغال در یک اقتصاد در حال رکود.-4



 

3 
 

 راث کهن و می افزایش حمایت از فرهنگ سنتی-5

 به نمایش گذاشتن هویت قومی-6

 به عنوان میراثهای فرهنگی بشر تجدید حیات هنرهای سنتی-3

 

 
 
 

 

 مذهبیگردشگری  .3

گردشگری مذهبی برخواسته از اعتقاد و باورهای دینی و معنوی بشر است که همواره از گذشته تا کنون از جایگاه ویژه و 
د از مراسم مقدس یونانیان باستان در معابد آپلون و ... ، سفرهای مصریان ( بازدیAjit,2004مهمی برخورداربوده است)

مذهبی (و گردش ایرانیان باستان به سوی معبد آناهیتا از جمله گردشگری 215: 0731برای دیدار از فراعنه و ... )دورانت،

(انجام می شود یعنی pilgrimagesعصر قدیم به شمار می رود.در دوران معاصر گردشگری مذهبی با اولویت زیارت)
در گام .می نمایند و زمان و اقامت تابع اوقات فراغت نیستزائران با هدف انجام امور مذهبی اقدام به مسافرت 

(این 04،ص0733،و همکاران  مومنیبعدی،گردشگری مذهبی بازدید از اماکن و دیگر میراث فرهنگی را نیز شامل می شود)

(شهرهایی که ICEP,1997,30کل گردشگران جهان را به خود اختصاص داده است.) درصد از 26نوع گردشگری تقریبا 

 .است نقش مذهبیآن متاثر از کانون و جاذبه این نوع گردشگری می باشد حیات و رشد و توسعه 
 در کشورهای توسعه یافته جاذبه های فرهنگی شامل ارکستر،موزه های هنری،موسیقی و ... می باشد و در کشور های در

 (. 35،ص 0735حال توسعه مانندایران بیشتر جاذبه های فرهنگی در محل های مذهبی و مقدس ظهور می یابد )قرخلو،

که توسط پیروان ادیان و زائران صورت می گیرد)قادری و ارتی بخشی از گردشگری فرهنگی است گردشگری مذهبی و زی
 .(35،ص 0733همکاران،

 

 میراث فرهنگینماد شهر .4

فضایی تبلور می یابد بلکه به  فرمدر قالب یک واحد اجتماعی و نه تنها ه انسان ساخت و فرهنگی است که شهر یک پدید

شخصیت  ل(.بنابراین شهرها در مسیر پیدایش و تکام43، 0735عنوان یک واقعیت فرهنگی نیز محسوب می شود)فرید،
هاو... می گی مانند موزه ها،تاترها،دانشگاهرهن( و موجب آفرینشهای ف73، 0736فرهنگی ویژه ای پیدا می کنند)مایور،

 (.725-765، 0737 ،یهرشاد.چنین پدیده هایی در شهر در حقیقت سطح فرهنگی یک شهر را نشان می دهد.)برنارد نشو

در گذر زمان تبدیل به یک میراث فرهنگی گرانبها می شود.از سوی دیگر شهرها کانون نوآوری،خالقیت،پویایی و... است و
ساخته  متجلیبشر نقش اساسی داشته و فرهنگ هر ملت را در سیمای خود ر تشکیل تمدنها و دستاوردهای فرهنگی که د

(.در عصر حاضر پیدایش کالنشهرها در کشورهای در حال توسعه مثل ایران میراث فرهنگی 43، 0730است)باقری،

آنان به اماکن فرهنگی ،زیارتی،تاریخی و ... ایجاد گرانبهایی است که فرصت بی نظیری را برای جذب گردشگران یا انتقال 

رهیافت نوین  گیری کرد تا باویکرد تغییر،هدایت و توسعه شهرپیمی کند.بنابراین می توان مدیریت نظام کالنشهری را با ر
 (.45، 0735کارایی و پایداری آن تضمین و بعنوان میراث فرهنگی ارزشمند جایگاه ویژه خود را حفظ نماید)صرافی،

 

  و جهان اسالم میراث معنوی ایران ،شهدم .5
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پیدایش،شکل گیری،حیات رشد و توسعه شهرهای مذهبی مانند مشهد در ایران محصول ارتباط متقابل و پیامدهای فضایی 

و محیط است.یعنی شهر مشهد بعنوان یک میراث فرهنگی،نتیجه مذهب و مساعدت محیط طبیعی آن بوده  یجهان بین

اقتصادی آن متاثر از عامل ،ن مشهد جزء شهرهای مقدس جهان است که شکل گیری فضایی و تکامل اجتماعیبنابرای .است

هشتمین امام شیعیان جهان در  مشهد پس از شهادت و دفن.گردشگری برخاسته از آن بوده استاقتصادفرهنگی و -مذهبی
کرد زیارتی و فرهنگی خود را تا کنون حفظ کرده و کار قرنکانون توجه زائران شیعه قرار گرفت.از این میالدی قرن هشتم 

 شکل گیری مجموعه عظیم از آثار تاریخی ،فرهنگی،هنری و مذهبی با موجب تقویت گردشگری مذهبی و میراث فرهنگی

 اخیر شده است. چند دههدر دوران معاصر بویژه 

 

 
 

 
 

نفر گردشگر خارجی عمدتا از کشورهای  705665نفر گردشگر مذهبی داخلی و 25547252تعداد 2101درسالبطوریکه 

.جدول شماره یک روند (0735)سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی،کرده اندآسیای میانه،حوزه خلیج فارس از آن دیدن 

 سال اخیر به کالنشهر مذهبی مشهد را نشان می دهد.چند گردشگران داخلی و خارجی در  ورود
 

-2311)و خارجی و میانگین اقامت گردشگران در کالنشهر مشهدجدول شماره یک،ورود گردشگران داخلی 

2314) 

 

 0733 0733 0736 0735 0734 سال

گردشگران 

 داخلی

05706554 20663723 22321613 05522023 25547252 

گردشگران 

 خارجی

206353 225155 273437 

 

237310 705665 

میانگین 
 اقامت)روز(

5/2 7 3/2 7 2/7 

 0735فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی، ث منبع:سازمان میرا

 

 مشهد به سوی یک کالنشهر مذهبی و بین المللی .6
در  0723ساله رشد و توسعه ملی از سال  5برنامه های  تهیهدر دوران معاصر در پی تحوالت ساختاری و کارکردی ایران 

دولت زیارتی در نزد -شهر مذهبیکالن یکشهر مهم منطقه ای در شمال شرق واهمیت مشهد بعنوان دستور کار قرار گرفت.

(زمینه های کالنشهر 0535)0753حکومت مذهبی بعد از انقالب ایران در سال توجه  در تمام برنامه ها مورد توجه بود.
توسط شوروی موجب مهاجرت مسلمانان افغان به  0535شدن مشهد را فراهم کرد.از سوی دیگر ،اشغال افغانستان در سال 

و  0755همچنین جنگ عراق علیه ایران در .)بدلیل مرز مشترک(شد تراکم جمعیت و ساختارهای جدید و افزایش مشهد

کالنشهر مذهبی مشهد در حال حاضرعیتی آن موثر بوده است.دوری مشهد از منطقه جنگی در جذب مهاجران و تراکم جم
.)مرکز آمار د جای داده استدرصد از کل جمعیت استان را در خو 7012خراسان رضوی  به عنوان مرکز استان

شیعه نشین  بزرگ مذهبیشهر دومینمذهبی –این کالنشهر به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و کارکرد فرهنگی  .(0735ایران،

 .در آسیای غربی است
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این کالنشهر بعنوان یک میراث فرهنگی ارزشمند قدیمی سامان دهنده فعالیت های فرهنگی و پاسخگوی گردشگران 

میلیون نفر می  65میلیون کیلومتر مربع و با جمعیتی بیش از  5/6ر یک محیط جغرافایی با وسعت تقریبی زیارتی د

حوزه نفوذ بین المللی بوده و بدلیل همسایگی با (بنابراین کالنشهر مذهبی مشهد دارای 6، 0736باشد)پاپلی یزدی،
زیارتی -بزرگترین مرکز جذب توریسم مذهبی (شمالپاکستان در شرق ،آسیای میانه در  وکشورهای مسلمان )افغانستان 

زیارتی جهان ) بعد از -پلیس به عنوان دومین کالنشهر مذهبیومی باشد.از سوی دیگر این کالنشهر از مرکز جهانی متر

.بررسی روند رشد و توسعه ساختاری و کارکردی (0736)منشی زاده،استشهر مکه در عربستان سعودی(شناخته شده 
د کالنشهر مشهد متاثر از عامل مذهب بوده است.از سوی دیگر کالنشهر مشهد از چند جنبه ارتباطی ، تجارت نشان می ده

خارجی ، روابط تاریخی و فرهنگی نقش فراملی دارد بطوریکه گره اصلی اتصال تمام ارتباطات منطقه ای ملی و فراملی در 

 (.0734ن محسوب می شود )فرنهاد ، شمال شرق ایرا

 

 

 

 فرهنگی کالنشهر مشهد میراث اه گردشگریجایگ .7

هر محیط جغرافیایی متاثر از اهمیت،نقش و کارکرد )مذهبی،فرهنگی،تجاری و....(و جاذبه های گردشگری دراقتصادساختار
شکل  گردشگران از سوی دیگرومکانی از یک سو و ویژگی های اجتماعی ، فرهنگی )باورهاو اعتقادات(و اقتصادی میزبان 

اقتصاد گردشگری شهر در ساختار اقتصادی،  پژوهشهای انجام شده در کالنشهر مشهد نشان میدهند که نقشمی گیرد.

می  %05تا  02 استان خراسان رضوی سهم زائران و مسافران از تولید ناخالص داخلی به طوریکه .اهمیتی است با نقش

ین درصد زائران مذهبی با باالتر به عنوان شهری و است ایرانتنها کالنشهر در شرق  این شهر(0733)شهرداری مشهد، باشد
کالنشهر مذهبی مشهد ،حرم امام رضا )ع( )هشتمین امام(است.این مهمترین جاذبه گردشگری  .و گردشگران مطرح میباشد

مذهبی در مرکز شهر مشهد قرار داشته و دیگر عناصر گردشگری تابع موقعیت مکانی این جاذبه منحصر به -میراث فرهنگی

لذا کاربریها،منطقه بندی و رشد کالبدی شهر متاثر از حرم .در حقیقت تاریخ شهر را رقم زده استاین مجتمع فرد است.
 .امام رضا است

 

 

 حرم امام رضاجذاب ترین میراث فرهنگی جهان اسالم .1

رضا حرم امام  ،هنری و مذهبیدنیای اسالم مجموعه معماری ایران ویکی از جذاب ترین مکانهای زیارتی 
است،گنبد،مناره ها ،مساجد،موزه ها...از عناصر مهم معماری این مکان زیارتی است که برای گردشگران مسلمان و غیر 

 جنس گنبد و مناره ها از طالست.مسلمان از اهمیت خاص برخوردار است.

 
هنری و فرهنگی است که حرم امام رضا )ع( در بر گیرنده مجموعه ای عظیم از بناها و آثار با ارزش مذهبی ،تاریخی،

در جهان کم نظیر است. در حال حاضر مجموعه حرم مطهر امام رضا جامع ترین و زیباترین مجموعه معماری و میراث 

فرهنگی جهان اسالم بشمار می رود.لذا مجموعه میراث فرهنگی و معماری حرم امام رضا)ع( عالوه بر مرجع 
ر مورد انواع هنرهای ترسیمی و تجسمی می باشد )لباف خانیکی ، خداجویان مومن،مکانی برای آموزش و تحقیق د

 (. 42ص  0733

 

 مشهد کالبدی -اجتماعی بر رشد و توسعه  فرهنگی میراث  نقش گردشگری .9
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الگوی رشد و سال قبل این روند ادامه داشته است. 51و تا پیدایش و رشد شهر مشهد بر مبنای کارکرد زیارتی بوده 

عناصر کالبدی متعدد نقش مهمی در تمرکز و توزیع جمعیت ایفا .ی شهر خطی و متمرکز استتوسعه ساختار کالبد

و فرهنگی در جهان بطور عام و ایران بطور خاص  اقتصادی،اجتماعی-در چند دهه اخیر،تحوالت سیاسیند.نمی ک

شده و دگرگونی در رشد  کالنشهر مشهد نیز از این تغییرات متاثر شد.کارکردی در ایران  –موجب تغییرات ساختاری 
به طوری که همواره به تغییرات کالبدی و رشد فضایی شهر افزوده شد و در طی و توسعه شهری را تجربه کرده است.

 .(0 شکلبرابر درصد رشد داشته است.)نگاه کنید به  4/03مساحت شهر  سال 51

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 (2335 -15سال گذشته) 55درصدرشد مساحت شهر مشهد در  2شماره  شکل

 

ایران که یک انقالب فرهنگی بود بیشتر نمایان شد و یک حکومت مذهبی )شیعه(  0753این تغییرات بعد از انقالب 
بنابراین در ایران شکل گرفت.پیوند حکومت و مذهب جایگاه مشهد را تقویت و آن را پایتخت معنوی ایران معرفی کرد.

که آثار  فرهنگی را بیش از پیش تقویت کردند -ه مشهد کرده و گردشگری مذهبیحکومت و دولت توجه ویژه ای ب

 ذیل را به دنبال داشته است:
 ، حمل و نقل هوایی ، زمینی ریلی تقاضای غیر مستقیم و مستقیم برای انواع زیر ساختهای ارتباطی -0

 ادارات و...  ،تقاضای انواع تاسیسات اقامتی مانند هتل ، آپارتمان ، ساخت نهادها  -2

  ...تقاضا برای تسهیالت و فضاهای پذیرایی ، رستورانها و  -7

  ... سوغات ،تقاضا برای انواع کاالها  -4
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 تقاضا برای حمل و نقل درون و برون شهری )حومه ها( -5

تغییر در  ردی با اولویت زیارت تغییر یافت و اینکردی(به چند کارک)تک کار یاز زیارت مشهدکارکرد  با این روند

و رویکرد  مشهد بسیار موثر افتادو کالبدی فرهنگی ،اقتصادی -افزایش تقاضا و عرضه برای رشد و توسعه اجتماعی

. در نتیجه گردشگری مذهبی و میراث مدیریتی شهری مطلوب مشارکت جو و مشارکت خواه را ضروری ساخت
 ست:آشکار کرده اتغییرات ساختاری  از نظر  فرهنگی تبعات ذیل را

افزایش تقاضا برای زمین شهری و حومه ها برای ساخت هتل ، رستوران ، شبکه راه ها ، گردشگاهها که موجب  -0

 افزایش قیمت زمین ، ساختمان و اجاره شده است .
تاثیر مستقیم تقاضای مواد غذایی و معرفی بر افزایش فعالیتهای کشاورزی ، صنفی و خدماتی که رشد حومه های  -2

 ر مشهد را موجب شده است .کالنشه

 گسترش فعالیت های ساختمان سازی، تاسیسات و تجهیزات شهری ، راه آهن ، فرودگاه و...  -7

 توسعه و رونق فضاهای تفریحی درون شهر و حومه ها که مورد توجه گردشگران مذهبی قرار گرفته است . -4
یجه آن توسعه بخشهای دولتی و نیمه دولتی وابسته گسترش خدمات گردشگری آژانسها ، تورهای منطقه ای که نت -5

 به خدمات گردشگری شده است

 .(0734فرنهاد ،فعالیت ویژه مراکز درمان ، ایمنی و امنیت گردشگران مذهبی ) -6

 

 
 

 

 

چند دهه با رشد قابل توجه همراه را طی جمعیت این شهر  فرهنگی مشهد -از سوی دیگر جاذبه گردشگری مذهبی
رسید و مساحت شهر نیز از  0735نفر در سال  2423706به رقم  0775نفر در سال  240535 جمعیته کرد.بطوریک

. بنابراین با رشد و توسعه ابعاد کالبدی ،اجتماعی،فرهنگی و... کالنشهر کیلومتر مربع رسید 255کیلومتر مربع به  06

ره مورد توجه باشد تا کارکرد ملی و بین المللی مشهد رویکرد های مدیریتی نوین نیز به عنوان امری ضروری باید هموا

مقایسه شاخصهای رشد جمعیت ، گردشگران و تغییرات مساحت  2.جدول شماره این شهر به شایستگی تداوم یابد  
 کالنشهر مشهد را نشان می دهد.

 

فرهنگی و مساحت شهر مشهد طی  –،گردشگران مذهبی جمعیتمقایسه شاخص رشد  1جدول شماره 

 2335 -2315ی سالها

تعداد گردشگران داخلی و  تعداد جمعیت ثابت سال

 خارجی

 مساحت

 شاخص رشد تعداد

 011پایه=

 شاخص رشد تعداد

 011پایه=

 شاخص رشد کیلومتر مربع

 011پایه=

0775 240535 011 341111 011 06 011 

0745 415606 065 0511111 212 77 216 

0755 663331 236 6633217 343 33 433 

0765 0467513 615 5375116 0706 041 335 

0735 0333404 331 5773675 0262 245 0570 
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0735 2423706 0117 20356733 4523 255 0344 

 71، 0733منبع: مومنی و همکاران، 

 

 

 بر ناپایداری محیط کالنشهری مشهد و میراث فرهنگی تاثیر گردشگری مذهبی .25
 درکالنشهر مشهد متاثر از دو عامل اساسی زیر است: به طور کلی نظام اقتصاد گردشگری  

 (کارکرد مذهبیسنت دیرینه زیارت حرم امام رضا )ع( بعنوان مهمترین شاخص تک کارکردی شهر) -0

 عامل نوین گردشگری و روند رو به رشد آن در نتیجه چند کارکردی شدن شهر  -2
دو عامل فوق بصورت ه اخیری دهد در چند دهبررسی روند گردشگری مذهبی و میراث فرهنگی مشهد نشان م

ناموزون باعث گسترش رشد مشهد و جذب سرمایه و نیروی کار به این شهر شده که همگی سهم عمده ای در ایجاد 

 ساختارهای شهری کالنشهر مشهد داشته است.

قا داده ولی روند رشد و هرچند رشد و توسعه کالنشهر مذهبی مشهد جایگاه منطقه ای ، ملی و بین المللی آن را ارت
محیط زیست،افزایش فقر تهدید توسعه کنونی آن،موجب گسترش روند روزافزون حاشیه نشینی ،تخریب منابع طبیعی،

(.برای درک روند ناپایداری محیط کالنشهر مذهبی 003، 0737شهری،کمبود خدمات شهری و ... شده است.)پیله ور،

میزان مصرف آب شرب،آلودگی هوا،میزان مانند چند شاخص مهم فرهنگی مذهبی و میراث مشهد متاثر از گردشگری 
بررسیها نشان داده است بین رشد گردشگری  مورد تحقیق قرار گرفت. تولید زباله،میزان جرایم مختلف شهر مشهد

 زیر حاصل شده است : به شرح در شاخص ها و منفی  همبستگی مثبتمذهبی و ناپایداری اکولوژیکی مشهد 

مورد تعداد گردشگران و میزان مصرف آب رابطه معنی دار نیست،علت آن نوبت بندی آب در مناطق مختلف در -0

 .شهر است

 

 دشگران وارد شده رابطه مثبت نیست.با تعداد گر آلودگی هوا یربین تعداد روزهای وضعیت هشدار و اضطرا-2

 .ر بویژه در منطقه مرکزی شهر وجود داردبین تعداد گردشگران و حجم تولید زباله رابطه مثبت و معنی دا-7
 (77، 0733رابطه بین تعداد گردشگران و جرم و جنایت منفی است.مومنی و همکاران،-4

همچنین وجود حرم امام رضا در بافت و هسته مرکزی و فرسوده شهر باعث شده است تراکم جمعیت متحرک در این 

و  گذاشتهافیک،نحوه دسترسی ،ضعف خدمات شهری و... اثر سوء بافت در حال افزایش باشد. این امر بر افزایش تر

 :کرده استزمینه ناپایداری را متاثر از عوامل ذیل فراهم 
 حضور روز افزون زائران در شهر مشهد و روند افزایشی آسیب های اجتماعی ، امینی ، زیست محیطی و ... -0 

 و مدیریت توسعه ، فاقد استقالل است. اقتصاد گردشگری میراث فرهنگی در نظام برنامه ریزی -2

 تحت تاثیر حرم مطهر امام رضا)ع( است. جاذبه هااز سایر جاذبه های کالنشهر مشهد کمتر استفاده می شود و  -7

 

 نتیجه گیری .22
و  یافتهلور بگردشگری مذهبی متاثر از میراث فرهنگی است که در گذر زمان در یک فضای جغرافیایی بنام شهر ت

در ایران اثر  و میراث فرهنگی کارکردی آن می شود.در چند دهه اخیرگردشگری مذهبی-الت ساختاریموجب تحو

این اثرگذاری در  .النشهر مذهبی جهان گذاشته استکچشم گیری بر مشهد به عنوان دومین کالنشهر ایران و دومین 
 و مساحت بافت کالبدی فزایش رشدبطوریکه همگام با رشد شهر مشهد ا .فضایی ظهور یافته است-دگرگونی کالبدی

جاذبه فرهنگی و رشد و توسعه شتابان شهر متاثر از . است افزایش یافتهبرابر 4/03 (0775-35 نیم قرن)آن در 

شهری بوده است که تاثیر منفی بر ضوابط  –تبع آن مهاجرتهای روستا توجه حکومت مذهبی ایران و به مذهبی حرم و
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عرضه در حال افزایش  وبین تقاضای خدمات شهری  شکافو محیطی داشته -ریزی شهریشهرسازی و برنامه 

و  و جهان اسالم ایران میراث فرهنگیبعنوان  کالنشهر مذهبی مشهد و اهمیت جایگاه با توجه بهاست.شده چشمگیر

ت را بعنوان یک فرص در کالنشهر مشهد مذهبی-باید گردشگری فرهنگیفرهنگی  –کانون توجه گردشگران مذهبی 

و رویکردهای مدیریت سنتی  به نوین  هان اسالم در نظر داشتجتعامل و همگرایی برای حفظ میراث فرهنگی در 
برنامه ریزی توسعه کالنشهر  همچنین همچون مشارکت خواهی و مشارکت جویی با راهبرد پایین به باال تغییر یابد.

کالنشهر مذهبی مشهد حفظ و گران و پایداری محیط مشهد با رویکرد اکولوژیک انجام شود تا تعادل بین جذب گردش

کالنشهر  در روند رشد و توسعه  برای پایداریدهایی لذا راهبراین میراث گرانبهای مسلمانان همواره کانون توجه باشد.
 مشهد به شرح ذیل ارایه می شود:

  .کاهش فشار بر مشهد و توسعه کمی و کیفی خدمات زیارتی و گردشگری -0 

 . افزایش اشتغال  با ت اقتصاد گردشگریتقوی -2

 .تلفیق گردشگری زیارتی و گردشگری طبیعی )اکوتوریستی و گردشگری فرهنگی( -7
 حفظ و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی ، تاریخی و میراث فرهنگی .   -4

 به باال. تاکید بر مدیریت مشارکتی از پایین -5

 با اجرای طرح های مردم محور.  پویایی و سرزندگی شهری تاکید بر-6
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